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We zijn alweer toe aan het laatste kwartaal van het jaar. Die maanden zijn traditiegetrouw heel druk, ook
op de weg. Na anderhalf jaar thuiswerken gaan nu steeds meer mensen voor een of meerdere dagen per
week terug naar kantoor. In combinatie met het vaak slechte najaarsweer betekent dit dat de druk op het
mobiliteitssysteem weer toeneemt. Dit zorgde op 12 oktober al voor de drukste ochtendspits sinds het
begin van de coronapandemie; er stond die ochtend maar liefst 759 kilometer file. Daarom werken we
hard aan innovatieve oplossingen om de regio bereikbaar te houden. Bijvoorbeeld door de inzet van
intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), onze werkplaats deelmobiliteit en het digitaliseren van
mobiliteitsdata. Dat en meer lees je in deze nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet,
Martin Visser, programmamanager a.i. MRA-platform Smart Mobility

Maak kennis met de voorzitter van het nieuwe
regionale iVRI-team!
Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) zorgen
voor een betere doorstroming, minder CO2-uitstoot en
meer verkeersveiligheid. Om de uitrol van iVRI’s in de
Metropoolregio Amsterdam (MRA) nieuw leven in te
blazen, is er nu een regionaal iVRI-regieteam (RiT). Bert
van der Veen is de kersverse voorzitter van dit team.
‘Mijn missie is om de verbinding te maken tussen de
operationele en de beleidsmatige kant van de iVRI’s.’
Lees meer

Meer veiligheid en leefbaarheid dankzij digitaliseren
van parkeerdata
Het digitaliseren van data maakt mobiliteit slimmer.
Actuele en betrouwbare mobiliteitsdata zorgen voor
een verbetering van de doorstroming in de regio.
Provincies Noord-Holland en Flevoland zijn gestart met
het digitaliseren van belangrijke data-onderwerpen,
zoals statische en dynamische parkeerdata.
‘Digitalisering van deze data draagt bij aan een betere

doorstroming, meer veiligheid en gastvrijheid’, zegt
Alex Smienk, van het Regionaal Datateam (RDT).
Lees meer

De werkplaats voor deelmobiliteit is van start!
De werkplaats voor deelmobiliteit van MRA-platform
Smart Mobility is een plek waar we werken aan allerlei
vraagstukken op het gebied van deelmobiliteit. Tijdens
de kick-off van de werkplaats bleek dat gemeenten
behoefte hebben aan concrete handvatten. Dus daar
gaan we direct mee aan de slag!
Lees meer

Samen op weg naar duurzame logistiek in de MRA
Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland
onderzoeken hoe duurzame logistieke hubs in de regio
en aan de rand van de stad kunnen bijdragen aan het
verduurzamen van het goederen- en dienstenvervoer
dat de stad in- en uitgaat. Op basis hiervan stellen zij
een gezamenlijke visie op van logistieke hubs en de
manier waarop deze ontwikkeld kunnen worden. Input
van logistieke bedrijven is hiervoor cruciaal.
Lees meer

Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart
Mobility vernieuwd
De Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility is
vernieuwd. De leidraad is een praktische handreiking
voor het concreet maken van nieuwe
mobiliteitsconcepten in gebiedsontwikkeling. De
leidraad bevat nu een procesaanpak, aanscherpte
checklists en ‘lessons learned’. Wil je meer weten over
de toegevoegde waarde van een mobiliteitsprogramma
van eisen en hoe dit binnen de MRA al wordt ingezet
door verschillende gemeenten? Op 4 november
vertellen Maarten de Vries en Paul den Otter van ons
platform je hier tijdens het Nationaal Verkeerscongres
alles over!

Lees meer

Terugblik op #SmartThursday ‘Coding the curbs’
In september organiseerde het platform weer een
tweetal #SmartThurdays: inspirerende online sessies
over innovatieve mobiliteitsoplossingen. Op 16
september praatten we je bij over ‘coding the curbs’:
oftewel met behulp van digitale middelen hetzelfde
stukje stad afhankelijk van het moment op
verschillende manieren gebruiken. Want wat overdag
een terras is, kan ’s nachts een parkeerplaats zijn.
Sessie gemist? Lees dan snel verder!
Lees meer

Volg ons op LinkedIn voor webinars en meer
Op LinkedIn delen we waardevolle inzichten en interessante evenementen die onze experts verder
helpen in hun werk. Blijf ons dus volgen!
Naar LinkedIn
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